
    
 
 
 
 
 

 
Stojan na úhlovou brusku 115 / 125 mm 
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NÁVOD NA OBSLUHU 
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu a 

bezpečnostné pokyny.  
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Bezpečnostné pokyny 
pre používanie stojanu 
pre úhlové brusky   

 

Pri používaní elektrických prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné 

opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. 

Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu.  V tomto stojanu možu byt 

použité len  prístroje s platným certifikátom CE. 

 

- Pri práci s prístrojom sa vo Vasom okolí nesmie nachádzať deti a stroj skladujte 
mimo ich dosahu. Ostatné osoby prítomné pre prácu musia udržiavať dostatočný odstup a 
musia byť vybavené vhodnými ochrannými pomôckami, viď. nižšie. 
- Noste počas práce s uhlovou brúskou neustále ochranné okuliare, ochranu sluchu, 
ochranné rukavice a ochranu dychacých ciest. 
- Noste vhodné pracovné oblečení bez voľne visiacich súčastí, ktoré by mohla brúska 
zachytiť. Vhodná protišmyková obuv je doporučená, rovnako ako sieťka na vlasy ak sú dlhé. 
- Pred každým použitím sa presvedčte, že nástroj pevne sedí v súlade s návodom v 
držiaku. 
- Nikdy roztočený rezný kotúč nezastavujte rukami ani žiadnymi predmetmi. 
- Pripevnite držiak montážnymi otvormi k pracovnému stolu. Presvedčte sa, že držiak aj 
stôl stoja pevne a stabilne. 
- Zaistite aby bol pracovný stôl čistý a dobre osvetlený. 
- Dávajte pozor, aby ste počas práce neprišli do kontaktu s rezným kotúčom. 

Nebezpečenstvo poranenia! 
- Použite iba takú uhlovú brúsku, ktorá je vybavená kovovým krytom rezného kotúče. 
- Použitie bez účinných ochranných opatrení je prísne zakázané. 
- Vždy sa pred použitím uistite, že je uhlová brúska riadne upnutá. 
- Práca s týmto strojom spôsobuje odlietavanie iskier. Majte na pamäti, že iskry možu 
odlietať aj do strán. Zaistite aby sa v pracovnom priestore nenachádzali žiadne horľavé 
materiály. Iskry môžu poškodiť farby, sklo a ostatné povrchy. Nenoste oblečenie z nylonu alebo 
polyesteru, ale vhodné nehorľavé pracovné oblečenie.- Zaistite, aby prívodný elektrický kábel 
neležal v pracovnom priestore rezného kotúča a aby naň nelietali iskry. 
- Zaistite, aby delený materiál bol pevne upnutý a aby dobre sedel na podložke. 
- Nepoužívajte materiál tak veľký, že ho nemožno bezpečne do nástroja upnúť. 
- Pri rezaní hrozí nebezpečenstvo vzpriečenie materiálu. 
- Skladujte držiak uhlové brúsky na suchom a bezprašnom mieste. 
- Kontrolujte ako pred, tak počas používania, či sú všetky závitové spojenia pevne 
utiahnutá. Kontrolujte držiak pravidelne na poškodenie. Závitové spoje sa môžu vibráciami 
uvoľniť. Nepoužívajte poškodený nastroj 
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- Zaistite aby bol rezný kotúč namontovaný kolmo na upínaciu dosku. 

-  Používajte zásadne rezné kotúče, nikdy brúsne. 

- Kontrolujte pravidelne rezný kotúč na poškodenie. Kotúče na konci životnosti ihneď 

vymeňte. Nikdy nepoužite kotúč u ktorého ste postrehli zuby, praskliny alebo podobné 

poškodení. 

-  Pred akýmkoľvek nastavovaním alebo nastavovaním držiaku, vytiahnite el. kábel 

brúsky zo zásuvky. 

- Nesiahajte do pracovného priestoru brúsky. 

-  Dávajte pozor na hĺbku rezu tak, aby nedošlo k poškodeniu upínacie dosky. 

- Po skončení používania, vytiahnite brúsku zo zásuvky. 

-  Nestrácajte zo zreteľa pracovný návod na brúsku a dáta na obale rezného kotúča 

 

ZOZNAM DIELOV 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Priemer pre upnutie uhlové brúsky:  88 mm 

Rozmer: 255 x 255 x 365 mm 

Roztvorenie upínacieho prvku: ca. 100 mm 

Hmotnosť: ca. 2 kg  

SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA 

Tento držiak uhlovej brusky slúží ako pomocný prostriedok na presné deleni materiálov. 

Univerzálne vyhotovenie dovoluje upnutie uhlových brúsok pre kotúče 115 alebo 125 mm. 

Kombináciou tohoto držiaku a uhlovej brúsky vznikne praktický a presný nástroj pre 

delenie materiálov, Ideálné je pre ocel, kovové materiály, kameň, plasty, profily, 

trubkové a tyčové materiály. 

Před použitím si pečlivě pročtěte návod a to včetně bezpečnostních upozornění

 
Zmeny a aktualizácie: 

Text, obrázky a dokumentácia zodpovedajú technickému stavu ku dňu výtlačku. 

Zmeny sú vyhradené. 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
MONTÁŽ 

K montáži budete potrebovat: 

inbus klúč velikosti 6 
nástrčkové klúče (velikosti 10, 14 a 17) 
račnu 

 

 
1 .  Up í n a c i a  do sk a  

2 .  Ra m e n o  

3 .  Rukoväť, podložka a 

protimatka 

4 .  P lech na ochranu prot i  iskrám 

5 .  Up ínak  

6 .  2x skrutka  a matka M8 

7 .  2x skrutka  a matka M10 

8 .  2x Nastavovac ia 

skrutka  s dorazem 

- Pripevnite rameno (2) Príslušnými 

priloženými skrutkami na upínaciu dosku 

(1). Neuťahujte rameno priliš, budete jeho 

polohu ešte neskôr upravovať 
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  Pripevnite ručnú páku (3) dodanú 

matkou a cez podložku (čierna 

šípka) na rameno 

 Naskrutkujte oba justažní 

skrutky (8) do otvoru, ktoré 

najlepšie zodpovedajú typu 

zvolenej uhlovej brúsky. 

 Skrutky ale nedoťahujte, neskôr 

s nimi upevníte uhlovú brúsku do 

držiaka. 

 

  namontujte ochranu proti 

odlietajúcim iskrám (4) na príslušný 

pripravenú pozíciu na upínacej doske 

(1) skrutkou a maticou M6 

(postupujte podľa vyobrazenia). 

 Upevnite teraz uhlovú brúsku do 

držiaka. K tomu postupujte podľa 

nasledujúcich inštrukcií: 

a. Upevňujte uhlovú brúsku s upnutým 

kotúčom a s kovovou ochranou proti 

odlietajúcim iskrám, avšak bez 

bočného držiaku medzi oba 

upevňovacie body. 

b. Dotiahnete uhlovú brúsku na 

oboch stranách upevnenia 

skrutkami a poistnými 

kontramaticamy M10. 

- Riadnym dotiahnutím kontramatíc 

docielite vyššiu pevnosť a stabilitu 

upevnenia uhlovej brúsky. 

- Použite v závislosti na použitej uhľovej 

brúske na každej strane po minimálne 

jednom alebo dvoch skrutkách, tak aby ste 

dosiahli dostatočnú stabilizáciu brúsky 

 

- Namontujte nastaviteľné uchytenie brúsky do 

pripravených pozícií na upínacej doske (1) 

(postupujte podľa obrázka). 

 

 

 



 

  

  Zafixujte dodatočne brúsku 

justažními skrutkami s priamou 

drážkou (8) pomocou plochého 

skrutkovača. 

 Nastavte rameno (2) po ľahkom 

povolenie upevňovacích inbus 

skrutiek tak, aby rezný kotúč 

sedel v stredu otvoru v upínacej 

doske (1), následne obe skrutky 

pevne dotiahnite. 

 

- Pevne priskrutkujte upínaciu dosku (1) k pracovnému stolu. Zaistite, aby ako stôl, tak 

upínacia doska pevne sedeli a nemohli sa pohybovať / kývať.  

- Zapnite brúsku a nechajte ju asi minútu bežať. Vypnite brúsku, vytiahnite el. kábel zo 

zasuvky a skontrolujte všetky závitové spoje, či sa nepovolili. V prípade potreby ich 

dotiahnite. 

Váš stojan na uhlové brúsky je teraz pripravený na prvé použitie. Gratulujem Vám . .. 

 

 

Pri použití rezných kotúčov s priemerom 125 mm sú možné kolmé 

rezy materiálu do priemeru 35 mm. Pri použití menších rezných 

kotúčov, čiastočne opotrebovaných kotúčov a pri reze pod uhlom sa 

maximálny priemer zodpovedajúcim spôsobom znižujú. 
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ÚDRŽBA 

Držiak uhlovej brúsky je v zásade bezúdržbový, pravidelne ho čistite od zvyšku oleja, prachu, pilín 

atď. Poškodené držiaky uhlovej brúsky musia byť servisované v autorizovanom servise a alebo 

zošrotované. 

 


